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de pågældende drøftes under hensyn til Corona-situationen og 
fastsættes herefter af dirigenten.

8. Valg af to bilagskontrollanter (kritiske revisorer)
9. Eventuelt

“MCTC det naturlige foreningsvalg

for alle motorcyklister”

Til stede fra bestyrelsen:
Lene Michelsen, Claus Elsborg, Jan Kaae, Klaus Brandt, Birger H. 
Christensen & Kenn Ansbjerg Jørgensen

Ikke til stede fra bestyrelsen: 
Kim Jönsson, Ralph Mølders

Til stede fra administrationen: 
Søren Holm Bendtsen, Lone Skov & Lisa Søby Wibholdt

Generalforsamlingen startede kl. 13.02
Generalforsamlingen sluttede kl. 16.18



Addendum 1:  Valg af dirigent, referent og stemmetæller

2021

Formand Lene Michelsen bød velkommen og foreslog Mikkel Buus 
Madsen som dirigent. MBM blev enstemmigt valgt.
Bestyrelsen foreslog Lisa Søby Wibholdt som referent. LSW blev 
enstemmigt valgt.

Dirigenten forslog en stemmeoptæller ved hvert bord. Hvert bord valgte 
selv stemmeoptæller. 

Dirigenten konstaterede, at indkaldelsen til generalforsamlingen var 
foretaget retmæssigt jf. vedtægternes §4 stk. 2, om 30 dages varsel. 
Indkaldelsen var foretaget ved annoncering i Touring Nyt nr. 2/2021 
med udgivelsesdato 12. marts 2021, samt opdateret dato i Touring Nyt 
nr. 4/2021 med udgivelsesdato 21. maj 2021.  

Dirigenten pointerede, at GF ifølge vedtægterne skal afholdes i april. 
Grundet Corona er GF blev rykket flere gange, men dirigenten 
godkendte og bekræftede, at de gældende regler er overholdt, idet 
afholdelsen er søgt udført ved først givne lovlige lejlighed under 
hensyntagen til skærpede restriktioner ifm. COVID19.

Der var 59 stemmeberettigede 

medlemmer tilstede

Stemmeberettigede



Addendum 2: Godkendelse af dagsorden

Dirigenten konstaterede, at dagsordenen var i overensstemmelse med vedtægterne 
§4 stk. 2 & 3, og generalforsamlingen blev erklæret lovlig og beslutningsdygtig.

2021



2021

Bestyrelsen har i 2019 og starten af 2020 arbejdet på at lave en plan for de kommende fem år. 

MCTC er på mange måder en fantastisk og unik forening med mange loyale medlemmer, men 

der er stadig behov for at tiltrække nye, samtidig med at vi fastholder de eksisterende 

medlemmer

PLAN 

Addendum 3: Formandens beretning 2019 & 2020

Formanden fremlagde beretning for 2019 og 2020.

Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til beretningen. Beretningen blev 
godkendt.

Beretning vedlagt.



2021

Regnskab 2019 & 2020
Addendum 4.1: Regnskabets godkendelse og fremlæggelse

Et forbedret resultat i 2020

+1.985.839

Forretningsfører Søren Holm Bendtsen fremlagde regnskabet 2019/2020 på 
storskærm, hvor han identificerede de fire mest betydningsfulde 
regnskabsposter på Touring Nyt, de seks afgørende poster på MC Touring Camp 
samt de tre afgørende poster på foreningen MCTC.

Spørgsmål fra fremmødte.

Kyösti Schmidt spurgte, om der er mulighed for udvidelse af samarbejdsaftaler 
og ønskede forklaret hvorfor, tallet var lavere i 2020 end i 2019. 

Søren Holm Bendtsen: Der har ikke været samarbejdsaftaler i 2020 pga. 
COVID19. Den samlede regnskabspost på -25.000 kr. i regnskabsåret 2020 
vedrører et fast årligt tilskud til Sikker på 2 Hjul. 

Søren Holm Bendtsen: Der arbejdes kontinuerligt med udvidelse af 
samarbejdsaftaler samt muligheden for modeller, som indebærer f.eks. cash-
back-elementer.

Kyösti Schmidt : Omkostninger ved lotterigevinster, hvad dækker det?

Lene Michelsen: svarede, at det omhandler afgifter ifm. udlodning af 
lotterigevinst for medlemmer.

Carl Ove Pedersen foreslog, at der kommer markedsføring i MC-forretninger.
Mente, at der mangler en linje i regnskab vedr. indtægter fra samarbejdsaftaler, 
og at der mangler tal fra Top Danmark.

Søren Holm Bendtsen: Der har ikke været indtægter pga. Corona, og mht. 
markedsføring, det tager vi med og ser på i fremtiden. Vi er i tæt dialog med Top 
Danmark både i forhold til indhold, priser og hele den generelle model. Som 
sådan er der pt. ikke et direkte afkast i form af f.eks. cash-back-ordning – men 
kan drøftes som løsning på et udvidet samarbejde.

Regnskabet 2019 og 2020 blev godkendt

Præsentation af regnskab vedlagt.



Budget 2021

-360.000

“Foreningen har en solid 

formue men underskud år 

efter år går ikke”

Budget
2021

Realiseret
2020

Realiseret
2019

Kontingenter 8.976.000 8.921.498 7.230.640

MCTC -2.045.000 -2.081.082 -1.617.059

Touring Nyt -6.336.000 -6.607.739 -6.581.995

Touring Camp -918.000 -922.359 -1.827.818

Finansielle poster -37.000 -72.423 48.288

-360.000 -762.105 -2.747.944

2021

Addendum 4.2: Fremlæggelse af budget

Regnskabsår 2021 er allerede halvt afviklet

Forretningsfører Søren Holm Bendtsen fremlagde budget 2021, samt 
gennemgang af sammenligning af hovedtal fra Foreningen, Touring Nyt, Mc 
Touring Camp og finansielle poster fra 2019, 2020 & 2021.

Da regnskabsåret 2021 allerede er halvt afviklet, var hovedfokus lagt på alle de 
nye tiltag, tilbud, aktiviteter der ligger i budgettet. Søren Holm Bendtsen lagde 
vægt på implementeringen af strategiplanen 2020-2025 – Image & Branding, 
Foreningsudvikling og Mc Touring Camp. 

Der er i 2021 budgetteret med et samlet underskud for hele foreningen på 
360.000kr. Budgettet blev modtaget med klapsalver.

Strategiplanens hovedpunkter samt visse nye tiltag er vedlagt.



Addendum 4.2: Fremlæggelse af budget

2021

Spørgsmål fra fremmødte

Bent Pedersen:
Sygemelding på Campen, - er det en risiko, og kan man gøre noget for at 
afdække den risiko?

Søren Holm Bendtsen (svarer):
Mc Touring Camps konstellation er grundlæggende følsom. I en situation med 
sygdom vil vi lukke Mc Touring Camp i 14 dage for at lægge en plan. En løsning 
kan f.eks. være reduceret drift i det, det ikke er muligt at dække 
personalebehovet 100%, idet det ville kræve dobbeltaflønning i form af 2 
fuldtidsansatte. Det vil ikke hænge sammen økonomisk. Jf. regnskabsår 2019.

Bent Sørensen:
Lønninger, der er en stigning i 2019-2020, skal dette ikke ses i 2021?
Når man afskediger ansatte, som har høj anciennitet, så afstedkommer det 
fratrædelsesgodtgørelser og løn jf. funktionærloven. Disse udgifter afholdes i 
det år opsigelsen finder sted, selvom om dele af lønnen og 
fratrædelsesgodtgørelsen først finder sted året efter. Regnskabsteknisk foregår 
det ved at hensætte lønningerne. 

Jan Høgfeldt:
Synes Campen er et lækkert sted, og det ville være godt, hvis der kommer lys 
ned igennem skoven. Toiletbygning bør jævnes med jorden, og der bør bygges 
et nyt. JH stiller spørgsmålstegn ved, at der ikke forefindes 
informationsmateriale omkring MCTC i Camps reception, da der er kommet folk 
udefra som har søgt information uden at kunne få det. JH savner Touring 
Festival som i gamle dag, håber at den kunne komme op at stå igen.
JH synes, at der skal være medlemsundersøgelse jævnligt, ligesom man gør i 
FDM.

Søren Holm Bendtsen (svarer):
Svarer på spørgsmål vedr. vedligeholdelse af Mc Touring Camp, og at 
bestyrelsen er bekendt med de mange udfordringer med nedslidte elementer 
på Mc Touring Camp. Der arbejdes løbende på det, men i en situation med en 
ikke retmæssigt valgt bestyrelse, er det ikke muligt at foretage større 
investeringer. Bestyrelsen kan i grove træk kun vedligeholde aktiver og sørge for, 
at foreningen drives videre ud fra et forsigtighedsprincip.

Lene Michelsen (svarer):
Der blev lavet en medlemsundersøgelse i 2011 hvor resultatet vedrørende 
politik var, at de politiske emner skal behandles, men samtidigt er det ikke 
ønskværdigt at bladet skal fyldes med politik.



Addendum 4.2: Fremlæggelse af budget

2021

Spørgsmål fra fremmødte

Per (efternavn ukendt):
Vedrørende Campens sæson – kan ikke forstå at der er lukket søndag/mandag?
Per kunne ikke forstå, hvorfor fastliggerne skulle flyttes.

Claus Elsborg (svarer):
Lukketiderne handler om økonomi, og det bliver drøftet i bestyrelsen, men man 
skal huske at Mc Touring Camp er en forretning, og det skal hænge sammen 
økonomisk. Det er ikke holdbart at holde åben, fordi der kommer nogle enkelte 
forbi.

Per (efternavn ukendt):
I siger, at I gerne vil have flere unge medlemmer, det er på FB, instagram og 
andre sociale medier, de unge er!
Hvorfor afholdes Generalforsamlingen ikke på Mc Touring Camp?

Lene Michelsen (svarer):
Det står i vedtægterne §4. stk. 1. ”Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i 
april måned et centralt sted i landet”. Bogense ligger centralt placeret i landet, 
og derfor afholdes generalforsamlingen der. Der skal en vedtægtsændring til, 
hvis det skal ændres.

Per (efternavn ukendt):
Hvorfor er APP droppet? 

Søren Holm Bendtsen(svarer): 
App er vigtig, men den er afviklet pga. at den er gammel og ikke kan 
opgraderes, og det er alt for dyrt at investere i en ny.

Ingolf Jensen:
Kommentar – der er mange byer, som ikke ønsker benzin i midtbyen.
Hvad med at lave samarbejdsaftaler med færgeselskaber, så vi kan få rabat?

Søren Holm Bendtsen(svarer):
Færgeselskaber er tilbageholdende med at lave rabatordninger, der er alt for 
meget besvær med det fra deres side, og er ikke altid vilde med at have MC’er 
med på overfart.  Det er en løbende dialog som MCTC har med diverse 
færgeselskaber.

Ingolf Jensen:
Kommentar – Der opfordres til, at man bruger BroBizz – det kan give rabat.



Addendum 4.2: Fremlæggelse af budget

2021

Spørgsmål fra fremmødte

Siff Gammelhøj:
Spurgte ind til, om MCTC har søgt Corona-hjælpepakker? 

Lene Michelsen (svarer):
Det er er undersøgt, men omkostninger for revisor hjælp vil overstige den støtte 
som MCTC ville kunne være berettiget til.

Siff Gammelhøj:
Siff foreslog, at man kunne farveopdele bladet, så hvert emne vil få egen farve.

Bestyrelsen (svarer):
Det er en god ide, - den tager vi med os.



A Fremsat af bestyrelsen

1. Forslag til vedtægtsændring:
§ 1 stk. 1: Foreningens navn er MC TOURING CLUB DANMARK, 
forkortet MCTC, med binavnet Landsforening for motorcyklister.

Foreslås ændret til:
Foreningens navn er MCTC – Landsforeningen for motorcyklister, 
med binavnet MC TOURING CLUB DANMARK

Vedtaget – 52 stemte for.

2. Forslag til vedtægtsændring
§ 9 stk. 3: Annoncering i foreningens blad kan kun foretages af 
almindelige og passive medlemmer.

Foreslås ændret til:
Annoncering i foreningens blad og/eller på foreningens 
hjemmeside kan foretages af medlemmer af foreningen samt 
kommercielle (annoncører) medlemmer , såfremt annoncen efter 
redaktørens skøn har en almen interesse for foreningens 
medlemmer.

Kommentar:
Søren Holm Bendtsen og dirigenten annoncerede at der i den 
oprindelige indkaldelse var foretaget en fejl, idet der i sætningen 
skulle have stået kommercielle medlemmer, og ikke kommercielle 
annoncører. Kommercielle annoncører som ikke er medlem 
foreningen, strider i øvrigt imod foreningens vedtægter.

Begrundelse for forslaget: 
Forslaget bringer vedtægterne i overensstemmelse med en 
fornuftig økonomisk praksis.

Vedtaget – 53 stemte for.

2021

Addendum 5: Indkomne forslag

A Fremsat af bestyrelsen



B Fremsat af Peter Krogsten

1. Forslag til vedtægtsændring:
Forslagsstiller ønsker det debatteret af generalforsamlingen, om 
der som hensigtserklæring skal tilføjes en formålsparagraf i 
foreningens vedtægter:

§2 stk. 2.”Foreningen skal arbejde aktivt og være synlige politisk og 
i andre fora, hvor der drøftes og vedtages love og bestemmelser 
der påvirker motorcyklister”.

Begrundelse for forslaget:
Begrundelsen er, at ingen i Danmark gør det. FDM's klare holdning, 
som jeg kan dokumentere skriftligt, er at ved at sætte sig op på en 
MC, påtager man sig bevidst en stor risiko. Man er dermed selv 
delvist skyld i, at man omkommer voldsomt, hvis man er så uheldig 
at komme i nærkontakt med de genstande, der stilles op rundt 
omkring i trafiksikkerhedens navn. Et eksempel af mange er de nye 
kabelautoværn der sættes direkte i vejkanten, hvilket utallige 
rapporter fastslår, er det værste, man kan gøre. Andre MC-
organisationer i Danmark sover trygt og er (som os) helt usynlige i 
mediebilledet. Vi bør også intensivere kontakten med Sveriges 
Motorcyklister, der gør et stort arbejde for motorcyklister og har 
opnået politisk indflydelse.

Forslag bortfaldt ved enstemmighed 
Peter Krogsten var ikke til stede.

2021

Addendum 5: Indkomne forslag



C Fremsat af Birger Nordahl Jacobsen

1. Forslag til vedtægtsændring:
§ 4 stk. 2: Der indkaldes af bestyrelsen med mindst 30 dages varsel. 
Indkaldelsen sker ved annoncering i foreningens medlemsblad med 
angivelse af dagsorden. Alternativt er bestyrelsen berettiget til at 
foretage indkaldelse ved direkte skriftlig meddelelse til hver enkelt 
af foreningens medlemmer til den i foreningens kartotek anførte 
adresse.

Foreslås ændret til:
Der indkaldes af bestyrelsen med mindst 30 dages varsel. 
Indkaldelsen sker ved annoncering i foreningens medlemsblad og 
indkaldelsen lægges på foreningens hjemmeside. En foreløbig 
dagsorden udsendes sammen med indkaldelsen og oplysning om, 
at endelig dagsorden kan ses på klubbens
hjemmeside 2 uger før Generalforsamlingen. Alternativt er 
bestyrelsen berettiget til at foretage indkaldelse ved direkte skriftlig 
meddelelse til hver enkelt af foreningens medlemmer til den i 
foreningens kartotek anførte adresse.

Begrundelse for forslaget:
En tidsfrist for indsendelse af forslag til den ordinære 
generalforsamling på 3-4 måneder er med til
at forhindre en demokratisk og dynamisk udvikling af foreningen og 
må siges at være helt
utidssvarende. Den tidsfrist der er gældende I øjeblikket, ligger 
meget langt fra hvad man ser I andre klubber, foreninger, 
aktieselskaber o. lign, hvor 2 -3 uger er det normale. Det er ikke en 
nødvendighed at man kan nå at trykke evt. Forslag I Touring nyt. 
Der er masser af muligheder for at offentliggøre forslag for 
medlemmerne via hjemmeside, sociale medier udsendelse pr e-
mail osv. Der er heller ikke nogen reel risiko for at foreningen kan 
“kuppes”, pga. den kortere frist for forslag, selvom deltagerantallet 
på generalforsamlingerne er lavt. Klubbens vedtægter gør det 
muligt for medlemmer og bestyrelse, at indkalde til ekstraordinær 
generalforsamling hvis man finder det påkrævet.

Forslag bortfaldt ved enstemmighed
Birger Nordahl Jacobsen var ikke til stede.

2021

Addendum 5: Indkomne forslag



2021

Addendum 5: Indkomne forslag

C Fremsat af Birger Nordahl Jacobsen

2. Forslag til vedtægtsændring:
Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, 
skal være bestyrelsen i hænde senest den 10. januar. Dette skal 
varsles i Touring Nyt udgaven før fristen. Indkomne forslag skal 
offentliggøres sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Foreslås ændret til:
Forslag, der ønskes behandlet på den ordinær generalforsamling, 
skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før 
generalforsamlingens afholdelse. Indkomne forslag skal lægges på 
foreningens hjemmeside senest 2 uger før generalforsamlingens 
afholdelse.

Forslag bortfaldt ved enstemmighed
Birger Nordahl Jacobsen var ikke til stede.

D Fremsat af Poul Lervad

2. Forslag til vedtægtsændring:
I foreningens love for MC Touring Club indføres følgende passus, 
under en passende paragraf:

”Generalforsamlingen giver bestyrelsen mandat til at 
afhænde/sælge MC Touring Camp Danmark.” Såfremt 
generalforsamlingen vedtager forslaget, bør generalforsamlingen 
drøfte og beslutte varigheden af mandatet. F.eks. 2 år.

Begrundelse for forslaget:
A) En slags rettidig omhu, ved at bestyrelsen får handlemulighed og 
på forhånd opbakning fra
generalforsamlingen til at afsøge salgsmuligheder og gennemføre 
et salg/afhændelse, såfremt økonomien
og/eller driften af Touring Camp ikke udvikler sig som forventet 
efter den seneste plan.
Samt for at kunne reagere hurtigere og mere effektivt, såfremt 
driften udvikler sig dårligere end forventet
eller situationen af andre årsager gør det nødvendigt eller relevant.
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Addendum 5: Indkomne forslag

D Fortsat

B) Poul Lervad
Jeg mener ikke, at Touring Club skal drive en campingplads eller 
være den økonomiske garant for en campingplads. Dette uanset, at 
den er tiltænkt at være et mødested for motorcyklister.
I samme forbindelse synes jeg ikke om et koncept, hvor en forening 
baseret på en frivillig ledelse samtidig skal være den ansvarlige 
ledelse af en campingplads. Dette uanset om driften af 
campingpladsen udøves af
en forpagter.

Siden etablering af Touring Camp i det forrige årtusinde har meget 
ændret sig. På lokalt plan, regionalt, landsdækkende og 
internationalt er der året igennem rige muligheder for at mødes 
med interessefæller. De digitale medier har åbnet muligheder, som 
ikke fandtes tidligere. Afhændelse og salg af Touring Camp kan ske 
efter mange modeller, som jeg vil komme nærmere ind på
under generalforsamlingen.

Søren Holm Bendtsen og Poul Lervad 
- gjorde det klart for forsamlingen, at det ikke var Pouls hensigt at 
tilføje emnet som paragraf til ”Love for Mc Touring Club”. Der har 
været en kommunikationsbrist mellem SHB og Poul, idet det kun 
har været til hensigt at debattere emnet og at give bestyrelsen en 
indikation på medlemmernes syn på Mc Touring Camps økonomi og 
eksistensberettigelse.

Lene Michelsen (svarer):
Det er vigtigt med debat, det er jeg er enig med Poul i. Det er 
samtidig min opfattelse, at vi skal betragte Camp som et væsentligt 
aktiv for MCTC, og skulle det engang i fremtiden komme på tale at 
sælge af MC Touring Camp, vil det være helt naturligt at dette 
bringes til afstemning på en generalforsamling.

Claus Elsborg (svarer) 
Takkede for et velformuleret indslag og synes, det er godt at 
debattere, og slog fast, at den bestyrelse der sidder nu, er 
fuldstændig skarp på, at underskud skal vendes til overskud.

Ukendt medlem (Glemte at præsentere sig)
Jeg mener at camp bør drives af en forpagter, det er meget mere 
rentabelt, og at et salg af Camp ville være virkeligt dumt.
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Addendum 5: Indkomne forslag

D Fortsat

Jan Høgfeldt
Jeg ser Camp som et klubhus, og et klubhus giver ikke overskud, det 
koster penge, og jeg synes ikke der skal være forpagter på, 
kontingent skal hæves, og så skal det gå til et fast tilskud til drift af 
camp.

Ingolf Larsen.
Kommentar – der står ikke noget om Campen i vedtægterne, så 
dette forslag er fuldstændig overflødigt.

Mads Holmegaard.
Har været medlem i mange år, vi har et helt unikt sted, og det skal 
der værnes om, - hæv kontingentet. Synes bladet er rigtig godt, Top 
Danmark forsikringen duer ikke for mig, og det er campingpladsen 
der gør jeg er medlem.

Ikke vedtaget – 57 stemte mod, 1 stemte for.
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Addendum 6: Valg af formand

Lene Michelsen blev enstemmigt genvalgt til formand.
Der var ingen andre kandidater.

Addendum 7: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Alle bestyrelsesmedlemmer var på valg.
Idet valget strakte sig over 2 valgperioder, skulle der vælges 3 medlemmer til en 1-årig 
periode, 3 medlemmer til en 2- årig periode og 2 suppleanter for en 1-årige periode.

Bestyrelse:
• Formand Lene Michelsen blev genvalgt – på genvalg i 2023
• Claus Elsborg blev genvalgt – på genvalg i 2023
• Birger H. Christensen blev genvalgt – på genvalg i 2022
• Jan Kaae blev genvalgt – på genvalg i 2022
• Klaus Brandt blev genvalgt – på genvalg i 2022
• Köysti Schmidt blev valgt ind i bestyrelsen – på genvalg i 2023
• Jan Høgfeldt blev valgt ind i bestyrelsen – på genvalg i 2023
Suppleanter:
• Mogens Lund Johansen blev valgt – på genvalg i 2022
• Torben Fonnesbek blev valgt – på genvalg i 2022

Der blev valgt 2 suppleanter for en 1-årige periode.
Suppleanterne fordeler selv rollerne som 1. og 2. suppleant.

Dirigenten sikrede sig, at valgte til bestyrelsen ikke på nogen måde er aktive eller 
medlem af bestyrelsen i andre mc-organisationer med mere end 200 medlemmer. Jf. 
§6. stk 8 i Love for MC Touring Club.

“Det påhviler bestyrelsen at 

varetage foreningens interesser 

med omhu og under hensyntagen til 

alle foreningens medlemmer og 

andre interessenter”

Addendum 8: Valg af to bilagskontrollanter

• Anders Bi blev valgt
• Jon Hofberg blev valgt



“MCTC det naturlige foreningsvalg

for alle motorcyklister”

Addendum 6: Eventuelt Knud Hein:
Roste bestyrelsen for afvikling af generalforsamlingen.
Fremlagde forslag til §4 stk. 1 – om, det kunne tilføjes at bestyrelsen 
forpligter sig til, i tilfælde af pandemier mv. at afholde 
generalforsamlingen inden for en given periode. 

Lene Michelsen: (svarer)
Det ligger implicit i lovgivningen, at en generalforsamling skal 
afholdes på først mulige tidspunkt i tilfælde af force majeure. 
Bestyrelsen undersøger mulighederne præcisering af Knud Heins 
forslag, og måske medtage det til den kommende generalforsamling.

Peter (efternavn ukendt):
Roste bestyrelsen og layout på præsentationen, - rigtig flot.

Bent (efternavn ukendt).
Fortalte at han har været til mange generalforsamlinger, og han 
kunne ikke huske at der har været så få fremmødte som i dag, det 
skal der gøres noget ved – er der nogle tanker omkring dette?

Lene Michelsen: (svarer)
I år har vi været presset af både dato pga. Corona, fodbold, cykling, 
det gode vejr, og vi må erkende at generalforsamlinger ikke står 
øverst på folks ønskeliste.

Lene Michelsen: (svarer)
Opfordrede til at alle tager tre kammerater med, til deltagelsen i 
generalforsamlingen næste år.

Claus Elsborg, 
Takkede for valget, og ytrede holdning om at det er spændene at 
være i bestyrelsen. Han takkede de andre fra bestyrelsen, personalet 
på kontoret, og en stor tak til Søren Holm Bendtsen.

Anders Bi
Anders bi ville gerne præsentere MCTC ved Glud Bike, hvad med 
materiale?

Søren Holm Bendtsen: (svarer)
Kontakt mig, så finder vi en løsning.

Formanden Lene Michelsen takkede for fremmøde. 
Generalforsamlingen sluttede kl. 16.18

Referent Dirigent

Lisa Søby Wibholdt Mikkel Buus Madsen
Økonomimedarbejder Advokatfuldmægtig
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“MCTC det naturlige foreningsvalg

for alle motorcyklister”

Formandens beretning

Bestyrelsesformand Lene Michelsen:
Denne generalforsamling er helt speciel, for det er en dobbelt 
generalforsamling. Sidste år blev den ordinære generalforsamling aflyst 
hele to gange – den sidste gang med meget kort varsel, og igen i år har 
restriktioner betydet, at generalforsamlingen ikke kunne holdes den 
dato, der oprindelig var indkaldt til. Denne generalforsamling 
indeholder derfor både beretning, regnskab og forslag for to 
generalforsamlinger. 

Bestyrelsen har i 2019 og starten af 2020 arbejdet på at lave en plan for 
de kommende fem år. MCTC er på mange måder en fantastisk og unik 
forening med mange loyale medlemmer, men der er stadig behov for at 
tiltrække nye, samtidig med at vi fastholder de eksisterende 
medlemmer. Det kan vi kun, hvis vi sikrer, at medlemskabet giver 
mening for den enkelte motorcyklist. MCTC skal være det helt naturlige 
valg af forening for motorcyklisterne i Danmark. 

Nettotilgangen af nye medlemmer har de senere år været negativ, dvs. 
at MCTC hvert år mister medlemmer – ikke mange, men det er alligevel 
noget, der bør tages stilling til. MCTC havde ved udgangen af 2019 i alt 
38.276 medlemmer, hvilket er 98 færre end samme tid i 2018. Ved 
udgangen af 2020 var der 38.147 medlemmer, og det er 129 færre end 
i 2019. Vi kan se, at hovedparten af MCTCs medlemmer er i 
aldersgruppen fra sidst i fyrrerne til sidst i tresserne. Vi ved også, at 
alder ofte er årsagen, når vi modtager udmeldinger: ”Nu er jeg fyldt 80 
og har ikke haft motorcykel de sidste fem år, så nu må jeg hellere 
melde mig ud,” er en begrundelse, vi ofte hører. En simpel 
fremskrivning af tallene viser, hvis vi ikke gør noget aktivt for at 
tiltrække både de unge og aldersgruppen fra midt 30 til midt 40, at vi i 
de kommende år vil opleve et stadigt faldende medlemstal. 



“MCTC det naturlige foreningsvalg

for alle motorcyklister”

Bestyrelsesformand Lene Michelsen: (fortsat)
Som en del af planen for de kommende fem år har bestyrelsen derfor 
besluttet, at der skal ydes en målrettet indsats for at tiltrække de nye 
motorcyklister – uanset alder. Der er forskel på, hvordan vi bedst 
kommer i kontakt med de nye motorcyklister, men helt konkret har vi i 
relation til de unge allieret os med et par af drivkræfterne bag 
Facebookgruppen ”Unge på MC”, og vi har samarbejdet Jeppay, der er 
youtuber. Der er for os ikke skyggen af tvivl om, at det er de unge, der 
bedst ved, hvordan de får deres jævnaldrende i tale, og der skal herfra 
lyde en tak for indsatsen. Vi glæder os meget til det fremtidige 
samarbejde om at skabe nogle tilbud, der giver mening for denne 
aldersgruppe. 

2019 blev året hvor Touring Nyt udkom i ny tidssvarende kvalitet, og vi 
har modtaget mange positive tilbagemeldinger på både design og 
indhold. 2019 blev også året, hvor det blev muligt at læse Touring Nyt 
på nettet via login på ”Mit MCTC”. Jeg er sikker på, at vi er mange, der 
– når vi ikke har tålmodighed til at vente på, at det nye nummer af 
Touring Nyt lander i postkassen – har glæde af at kunne tilgå bladet 
digitalt. Det skal dog gentages, at der på trods af de nye digitale 
muligheder fortsat ingen planer er om at afskaffe det fysiske blad. 

Hjemmesiden har været underkastet en meget grundig gennemgang, 
og der arbejdes til stadighed på at sikre, at indholdet er relevant for 
brugerne, og at hjemmesiden er et godt supplement til Touring Nyt. 

Øget brug af både hjemmeside og de sociale medier betød, at vores 
mangeårige logo med en bamse på motorcykel måtte vige pladsen for 
et mere strømlinet og skærmvenligt logo. 

Økonomien har sit eget punkt på dagsordenen, men jeg vil dog nævne, 
at resultatet for 2019 blev et underskud på 2.747.944 kr. MC Touring 
Camp gav et underskud på 1.827.818 kr. og Forening/Touring Nyt et 
underskud på 920.126 kr. I 2020 blev det samlede resultatet et



“MCTC det naturlige foreningsvalg

for alle motorcyklister”

Bestyrelsesformand Lene Michelsen: (fortsat)
underskud på 762.105 kr. MC Touring Camp fik et underskud på 
922.359 kr., hvilket er en klar forbedring i forhold til 2019. 

Foreningen har en solid formue, men underskud år efter år går ikke. 
Som varslet sidste år er kontingentet fra marts 2020 sat op, så et 
almindeligt medlemskab nu koster 235 kr./år. Sammenligner man med 
kontingentet i andre foreninger – både i og udenfor mc-verdenen – er 
det dog stadig billigt at være medlem af MCTC. 

Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi har været udfordret på 
MC Touring Camp. Efter en fantastisk åbning med indvielse af det 
tilkøbte areal og de nye hytter endte vi på et beskedent overnatningstal 
på 7.487 i sæsonen 2019. Det er mere end 1.388 færre end i 2018 
svarende til ca. 16 %. Vi kan glæde os over, at de nye hytter har været 
fuldt belagt i stort set alle weekender, men det er klart, at det lave antal 
overnatninger er en udfordring for økonomien. Samtidig betød sygdom, 
at der var behov for en del vikarassistance i køkkenet, hvilket naturligvis 
også påvirker økonomien. I slutningen af 2019 valgte vores 
bestyrer/køkkenleder gennem tre år, at tiden var inde til noget andet 
end MC Touring Camp, og der skal herfra lyde en tak for indsatsen – vi 
ønsker held og lykke fremover. 

Vi har nu haft fire år med ret store underskud på driften af MC Touring 
Camp, og det går helt enkelt ikke. Som en del af planen for de 
kommende fem år har bestyrelsen besluttet, at ændre på, hvordan MC 
Touring Camp skal drives. Et driftsunderskud på 1,8 mio. kr. ændres ikke 
til et ”0” på en enkelt sæson, og oprindeligt var beslutningen, at MC 
Touring Camp i 2025 skulle hvile i sig selv. På grund af corona blev 
sæson-2020 atypisk, og vi må forvente, at sæson-2021 stadig vil være 
påvirket af forskellige restriktioner og rejsebegrænsninger. Derfor er vi 
nødt til at udskyde målet et års tid, så det bliver i 2026, at MC Touring 
Camp hviler i sig selv. 
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Bestyrelsesformand Lene Michelsen: (fortsat)
For at nå dette, skal antal overnatninger øges, og derfor skal der gang i 
aktiviteter og arrangementer, der tiltrækker flere gæster. Dette arbejde 
er i gang, og man kan både på hjemmesiderne og i Touring Nyt se 
eventkalenderen for 2021. Campens nye bestyrer, der tiltrådte i starten 
af 2020, vil med sine mange års erfaring fra turistbranchen sikre, at der 
fortsat er fokus på den gode oplevelse for alle gæster på MC Touring 
Camp, uanset om man kommer for en weekend, eller om man 
opholder sig på MC Touring Camp i længere perioder. Hvis man har 
besøgt MC Touring Camp i løbet af 2020, har man set, at der er sket 
ændringer bl.a. med indretning af en egentlig reception, udendørs 
cafémiljø ud mod Nødagervej og en opgradering af barlokalet. 

På trods af den noget afkortede sæson i 2020 og store udfordringer på 
grund af corona-restriktioner blev antal overnatninger ca. 250 højere 
end i 2019, og selvom driftsresultatet stadig er negativt, er det 
forbedret med mere end 900 t. kr. Det store underskud i 2019 betød, at 
hver eneste overnatning kostede foreningen 186 kr. I 2020 er det 
tilsvarende tal faldet til 58 kr., så det går den rigtige vej, og – alt andet 
lige – så kan vi løse det ved at alle gæster drikker tre ekstra fadøl og 
spiser en romis. 

Der har i både 2019 og 2020 været en gruppe af frivillige, der sammen 
med campens faste medarbejdere har ydet en stor indsats på MC 
Touring Camp. Sådan har det været i mange år, og der sidder sikkert 
nogen i salen, der husker, at i MC Touring Camps første år blev påsken 
brugt på klargøring og istandsættelse – Påske ApS kaldte den gruppe 
sig. Der er sket rigtig meget siden MC Touring Camps første sæson i 
1992, og den kommende sæson vil også byde på ændringer, som er 
bydende nødvendige, hvis vi skal sikre os, at MC Touring Camp kan 
være et tilbud til foreningens medlemmer i de næste mange år. 

Men uanset, hvad fremtiden byder på, er det for mig særdeles vigtigt at 
rette en stor tak til de frivillige på MC Touring Camp. I 2019, da der lige 
før pinse opstod sygdom hos begge de faste medarbejdere, trådte de 
frivillige til med ekstra hjælp, og de unge mennesker i Campens køkken
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Bestyrelsesformand Lene Michelsen: (fortsat)
arbejdede hårdt og sikrede, at de mange sultne gæster fik mad. Alle –
både frivillige og medarbejdere – skal have en stor tak for indsatsen; 
uden jeres hjælp var det slet ikke gået. 

MCTC er fortsat medlem af Rådet for Sikker Trafik. MCTC og rådet har i 
sagens natur ikke altid det samme perspektiv på motorcyklisterne, men 
helt overordnet har vi en fælles interesse i at antallet af alvorlige 
ulykker, der involverer motorcyklister, holdes nede. I foråret 2019 
samarbejdede MCTC med rådet om en pressemeddelelse ved 
sæsonstart, men desværre ramte den medierne samme dag, som der 
blev udskrevet valg, så den fik ikke nogen opmærksomhed af 
betydning. Det er bekymrende, at antallet af motorcyklister, der mister 
livet i trafikken er steget. I 2018 mistede 21 motorcyklister livet i 
trafikken, og tallet for 2019 blev 27, hvilket var det højeste i 10 år. I den 
anledning udsendte Rådet for Sikker Trafik, MCTC og FDM en fælles 
pressemeddelelse i starten af juli måned, og vi deltog i den forbindelse 
sammen med en repræsentant fra rådet i et indslag i Danmarks Radios 
P1. Vi kender endnu ikke det præcise tal for 2020, men situationen 
med færre biler på vejene på grund af nedlukkede arbejdspladser 
burde have resulteret i, at tallet er lavere end i 2019. Herfra skal lyde en 
opfordring til, at man passer på sig selv ude i trafikken, at man tænker 
sig om og er opmærksom på, at mange bilister ofte har travlt med alt 
mulig andet end at køre bil. 

MCTC er den organisation, der repræsenterer motorcyklisterne i 
Færdselssikkerheds- kommissionen. Samarbejdet med DMC betyder, at 
det frem til december 2021 er DMC’s formand, der deltager i møderne. 
Da han har mange års erfaring med mc-politik og sikkerhed, er vi fra 
MCTCs side fortsat glade for samarbejdet, hvor vi bl.a. har givet et 
samlet input til Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan for 
2021-2030. 
Internationalt er MCTC repræsenteret i FEMA, der fra Bruxelles 
forsøger at påvirke på EU-niveau. I foråret 2020 er undertegnede blevet 
valgt ind i FEMAs bestyrelse ud fra en idé om, at ønsker man 
indflydelse, 
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Bestyrelsesformand Lene Michelsen: (fortsat)
så er man nødt til at engagere sig i sagen. I 2019 har møderne handlet 
om især støj og fremtiden for motorcyklismen i en verden med flere og 
flere el-køretøjer. I 2020 har der været fokus på, at der dukker 
forskellige begrænsninger op, som retter sig alene mod motorcyklister 
– bl.a. kørselsforbud på visse strækninger i Tyskland og Østrig (Tyrol) –
og i starten af 2021 har der været fokus på periodiske syn. Alle møder 
holdes som videomøder med de udfordringer, det giver, og alle glæder 
sig til, at man igen kan mødes fysisk. 

MCTCs frivillige køreinstruktører afholder stadig MCTC-manøvrekurser, 
der er af 2-3 timers varighed til en pris på 250,- for medlemmer. Disse 
kurser holdes rundt omkring i landet, og projektet drives af ægte 
ildsjæle, som fortjener stor ros for deres indsats. 

MCTC er fortsat sammen med MFF, Dansk Kørelærerunion og 
Sammenslutningen af køretekniske anlæg i Danmark engageret i 
projektet ”Sikker på 2 hjul”. Det er 4 timer (lektioner) på et køreteknisk 
anlæg til 495 kr. Tanken er, at alle skal have råd til et kursus, og 
varigheden gør, at de fleste nok også kan finde tid. 

I begyndelsen af 2020 deltog MCTC med vores stand på årets to mc-
udstillinger, og det er altid en stor fornøjelse at møde såvel nye som 
eksisterende medlemmer til en snak. Som en ekstra bonus denne gang 
deltog tre af de unge fra ”Unge på MC” på begge udstillinger, og det var 
dejligt at se, hvor mange unge motorcyklister, der i virkeligheden er 
derude. Vi ser frem til, at denne type arrangementer igen bliver mulige, 
men vi må også erkende, at der nok er rigtig meget, der aldrig bliver, 
som det var. 

Som tidligere år er der ydet tilskud til det årlige Børnetræf, hvor 
frivillige udfører et kæmpe arbejde for at sikre et godt arrangement for 
de deltagende. På grund af corona blev 2020- træffet aflyst, men det 
forlyder, at træffet i 2021 bliver dér, hvor det skulle have været i 2020. 
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De første år blev Børnetræffet holdt på MC Touring Camp. Så har det i 
rigtig mange år været holdt på forskellige dejlige campingpladser både 
vest og øst for Storebælt. Det er håbet, at Børnetræffet ét af de 
kommende år igen kan holdes på MC Touring Camp, der efter 
udvidelsen nu har plads til dette ret store arrangement. 

Der er altid masser af kommentarer på Facebook om, hvad bestyrelsen 
burde gøre eller ikke gøre – især i grupper, der ikke administreres af 
MCTC. Sådan er livet, når ”tastaturkrigerne” er løs, det hverken kan 
eller vil vi gøre noget ved. Til gengæld skal der lyde en meget stor tak til 
de medlemmer, der på mail henvender sig direkte til bestyrelsen med 
deres spørgsmål, kommentarer, kritik og input. Det giver bestyrelsen 
mulighed for at forholde sig til tingene og komme med ordentlige og 
velovervejede svar. 

Afslutningsvis skal der – som sædvanlig – lyde en stor tak til MCTCs
dygtige og flittige medarbejdere og naturligvis også en stor tak til både 
bestyrelsen og alle de øvrige frivillige i MCTC. 

Lene Michelsen Formand MCTC 



49%

Identifikation

Touring Nyt (Side 8) 2020 2019 2018
Annonceindtægter 1.319.209 631.856 663.007

Lønninger 3.063.717 2.602.517 2.799.278

Trykning 1.444.774 1.466.995 1.393.625

Distribution 2.101.472 2.046.297 1.964.077

Mc Touring Camp (Side 9 og 10) 2020 2019 2018
Omsætning hytter, telte, overnatninger 670.096 696.177 527.303

Bruttoavance restaurant og bar 669.666 621.939 628.204

Lønninger 1.170.789 1.689.866 977.444

Kørsels og rejseomkostninger 9.564 75.456 46.227

Vedligeholdelse og drift 209.646 286.163 198.288

Afskrivninger anlægsaktiver 471.943 434.083 370.510

Forening (Side 10 og 11) 2020 2019 2018
Lønninger 1.291.916 653.031 546.053

Webshop 55.579 87.930 29.213

Nyt medlemssystem 64.279 154.177 18.561

fremgang

72%fremgang

0%status quo
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Strategiplan 2020-2025

MCTC, det naturlige foreningsvalg
for alle motorcyklister

Strategiplanen har til formål at 
fastlægge den langsigtede retning og 

forventningerne for det fremadrettede 
og udførende arbejde i MCTC´s

organisation

Vision 

MCTC skal være en inkluderende og 
landsdækkende paraplyorganisation 

for motorcyklister

Vi skal vokse i antallet af medlemmer 
og formå også at fokuserer på yngre 
medlemmer og målgruppen af nye 

motorcyklister

Generationsskifte i bestyrelsen

Foreningsudvikling

Et stærkt og entydigt brand

Tidssvarende medieformidling og søge 
synlig omtale i dansk presse

Vi er det naturlige valg for 
medierne/politikerne at gå til som 

repræsentanter for motorcyklister i 
Danmark

Image & Branding

Campingpladsen skal være vært for 
samlende arrangementer for den 

samlede forening

Antallet af overnatninger skal stige 
minimum 14% per år

Campinpladse er økonomisk 
selvbalancerende i 2025

Mc Touring Camp
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Image & Branding
Image
Ensretning af grafisk materiale på tværs af
aktiviteter.
Videotest af motorcykler.
Fokus på digital formidling på Youtube
Facebook, Instagram mv.
Nye typer merchandise.

Politik
MCTC har optrådt i den danske trykte presse
MCTC har optrådt på landsdækkende tv
Danske politikere har rådført sig direkte hos 
MCTC, bade i nationale og international 
forhold.

Foreningsudvikling
Samarbejde
Samarbejder med nye typer af Mc 
grupperinger. Herunder skruefællesskaber, 
køreklubber, facebook-, og
instagramgrupper.
Tiltag som tydeligør at MCTC er for alle typer
af motorcyklister. MCTC er for alle 
motorcykeltyper; Naked, Enduro, Scrambler, 
Sport, Bobber osv.

Antal medlemmer
Intensiveret samarbejde og forestående
udvikling på forsikringer.
Forestående tiltag som sikre massivt flere
medlemstilbud.
Nye typer af aktiviteter for medlemmer.
Registreret medlemstilgang

Bestyrelse
Intensiveret opsøgende kontakt til
medlemmer, om fordelene ved at bestride 
en bestyrelsespost.

Mc Touring camp
Gæsten i centrum
• Rekordomsætning i juni 2021
• Aktivering af “nyt” campingareal
• Værtskab og smarbejde med nye MC-aktører

• MC-forhandlere, Unge på MC, Jeppay, 
Danmarksmcladies, landets køreskoler oma.

• 14 nye fastliggere
• Mærkbart flere nye medlemmer på pladsen
• Uovertruffent værtskab
• Blomstrene samarbejder

Event-kalender med bl.a.
30.04 - Premiere på Sidevognen
O8.05 - Demodag Indian Motorcycles
21.05 - Er du sikker på to hjul – Ring Djursland
29.05 - Demodag KTM
12.06 - Demodag Honda
26.06 - Premiere – Mad I Skoven
03-07 - Demodag Husqvarna
14.07 - Event Park Danmark - Ready To Race
16.07 - One Man – One Guitar
21.07 - Event Park Danmark – Safaridag på ATV
28.07 - Event Park Danmark – Rambo-dag
07.08 – Demodag Indian Motocycles
14.08 – Mad I Skoven
10.08 – Bliv årets Camp-champ

Får vi gjort noget ved det? - ja bl.a.

2021
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Medlemsfordele

%

%

%

Det med brændstof
Q8, Shell, Falck, TOP Danmark, TRYG, Quickpoint, 
Autobutler, Euromaster, Dinitrol, Pawa, AVIS-
biludlejning

Med på noderne
Zalando, Stylepit, Fashionbrand, Loop Fitness, SATS, 
Fri bikeshop, Cykeleksperten, FIT&Sund, Mofibo, 
Telmore, Saxo, Fastspeed, C-more, Goodiebox, 
MASH, Early Birdy, Shaping New Tomorrow, 
Teeshoppen, Miinto, Tinderbox, apple, Eventyrsport, 
coolpriser.dk, Sportmaster

2021

Ferie og hverdag
Wupti.com, Dustin Home, Billetlugen, G4S, Legoland,  
nemlig.com bog og Idé, Falck sundhedshjælp, 
tandlæger, advokater og wellnessydelser, BonBon
Land, Tivoli kbh., scandic Hotels, Jesperhus
Blomsterpark, Comwell, Hotels.com, dancenter-
Sommerhuse, Dansommer, Booking.com, arp Hansen 
Hotel Group, Secret Escapes, Radisson
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Image & branding

%

MCTC fælles-SKABER
Oprettelse af MCTC-ambassadører
Samarbejde og arrangementer med bl.a. køreskoler
skruefællesskaber, klubber, forhandlere
Mc Touring Camp anno 2021
Nyt messeformat - Vi vender messen på hovedet

Det skal kunne læses
Touring Nyt er Danmarks største motorcykelmagasin,
- det skal format og indhold afspejle
Større format til Touring Nyt – bedre synlighed bl.a.
typer af motorcyklister
Foliering af Touring Nyt
Nyhedsbrev, onlinemedier – digitalt fokus
Ansættelse af Art Director – nutidigt design

2021

Vil du med på turen?
Nyt merchandise
Film – vi elsker livet på motorcykel
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2021

+34%

Omsætningsrekord
Rekordomsætning de seneste
to weekender i Juni

Flere ynger gæster
Mærkbar fremgang i yngre
gæster.

Eventkalender
En lang række nye samarbejds-
partnere i Mc-branchen

Fastliggere
Pt. 20 fastliggere på pladsen.
Heraf 14 nye.

Mc Touring Camp 2021
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